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ฉลากเขียว (green label หรือ eco-label) 
 
“ฉลากเขียว” คือ ฉลากที่ใหกับผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย

กวา เม่ือนํามาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑที่ทําหนาที่อยางเดียวกัน  
ขอดีของการมีฉลากเขียวติดอยูบนผลิตภัณฑก็คือ ใชเปนเครื่องหมายใหกับผูบริโภคทราบ

วา ผลิตภัณฑน้ันเนนคุณคาทางสิ่งแวดลอม ผูบริโภคจะไดเลือกซื้อถูกตองตามวัตถุประสงค ในสวน
ผูผลิตหรือผูจัดจําหนายจะไดรับผลประโยชนในแงกําไรเนื่องจากมีการบริโภคผลิตภัณฑเหลานั้น
มากขึ้น ผลักดันใหผูผลิตรายอ่ืนๆ ตองแขงขันกันปรับปรุงคุณภาพของสินคาหรือบริการของตนใน
ดานเทคโนโลยีโดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ ทั้งนี้เพ่ือใหเกิดการยอมรับของ
ประชาชน และสงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแกผูผลิตเองในระยะยาว ฉลากเขียวจึงเปนเครื่องมือ
อยางหนึ่งที่ชวยปองกันรักษาธรรมชาติผานทางการผลิตและการบริโภคของประชาชน 

 
โครงการฉลากเขียวของประเทศไทย  
ฉลากเขียวเริ่มใชเปนครั้งแรกในประเทศเยอรมนีตั้งแตป พ.ศ. 2520  และไดรับการตอบ

สนองจากผูบริโภคชาวเยอรมันเปนอยางดี ปจจุบันประเทศตาง ๆ มากกวา 20 ประเทศไดมีการจัด
ทําโครงการฉลากเขียว 

สําหรับประเทศไทยคณะกรรมการนักธุรกิจเพ่ือสิ่งแวดลอมไทย (Thailand Business 
Council for Sustainable Development, TBCSD) ไดริเริ่มโครงการฉลากเขียว เม่ือเดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2536 และไดรับความเห็นชอบและความรวมมือจากกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยี และองคกรเอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ใหปฏิบัติออกมาเปนรูปธรรม  จึงนับวา
เปนโครงการที่เกิดจากการรวมมือระหวางภาครัฐบาล เอกชน และองคกรกลางตาง ๆ โดยมีสํานัก
งานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและสถาบันสิ่งแวดลอมไทยทําหนาที่เปนเลขานุการ 

 
หลักการในการคัดเลือกผลิตภัณฑ 
• เปนผลิตภัณฑที่ใชเพ่ือการอุปโภคบริโภคทั่วไปในชีวิตประจําวัน 
• คํานึงถึงผลกระทบของผลิตภัณฑที่มีตอสิ่งแวดลอม และคุณประโยชนทางสิ่งแวดลอมที่

ไดรับเม่ือผลิตภัณฑน้ันถูกจําหนายออกสูตลาด 
• มีวิธีการตรวจสอบที่ไมยุงยากและเสียคาใชจายสูง ในการประเมินคุณภาพของผลิต

ภัณฑทางสิ่งแวดลอมตามที่กําหนดไวในขอกําหนด 
• เปนผลิตภัณฑที่ผูผลิตมีทางเลือกอ่ืนในการผลิตที่จะทําใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

นอยกวา 
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ผลิตภัณฑฉลากเขียว 
ผลิตภัณฑที่ไดรับการคัดเลือกใหออกขอกําหนดสําหรับขอรับฉลากเขียว ไดแก 
 

1. ผลิตภัณฑสําเร็จรูปทําจากพลาสติกที่ใชแลว 2. หลอดฟลูออเรสเซนซ 3. ตูเย็น 

4. สี 5. เครื่องสุขภัณฑ 6. ถานไฟฉาย 

7. เครื่องปรับอากาศ 8. กระดาษ 9. สเปรย 

10. สารซักฟอก 11. กอกนํ้าและอุปกรณประหยัดนํ้า 12. คอมพิวเตอร 

13. เครื่องซักผา 14. ฉนวนกันความรอน 15. ฉนวนยางกันความรอน 

16. มอเตอร 17. ผลิตภัณฑทําจากผา 18. บริการซักนํ้าและซักแหง 

19. แชมพู 20. ผลิตภัณฑทําความสะอาดถวยชาม 21. นํ้ามันหลอลื่น 

22. เครื่องเรือนเหล็ก 23. ผลิตภัณฑที่ทําจากไมยางพารา 24. บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส 

25. สบู 26. ผลิตภัณฑทําความสะอาดพื้นผิว 27. ผลิตภัณฑลบคําผิด 

28. เครื่องถายเอกสาร 29. สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 30. เครื่องเขียน 

31. ตลับหมึก 32. ปุยอินทรียและปุยชีวภาพ 33. สีเคลือบกระเบ้ืองมุงหลังคา 

34. โทรศัพทมือถือ 35. เครื่องโทรสาร 36. รถยนตน่ัง 

37. เครื่องรับโทรทัศน 38. เครื่องพิมพ 39. เครื่องเลน/บันทึกสัญญาณภาพและเสียง 

 
ปจจัยที่ใชพิจารณาเพื่อออกขอกําหนด 
ขอกําหนดของผลิตภัณฑที่กําหนดขึ้น จะแตกตางไปตามประเภทของผลิตภัณฑและความ

เสียหายของสิ่งแวดลอมในแงมุมตาง ๆ ที่เกิดจากผลิตภัณฑน้ัน ๆ โดยทั่วไปจะคํานึงถึง 
• การจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งที่สามารถนํากลับมาใชไดใหม 

(renewable resources) และที่ไมสามารถนํากลับมาใชไดใหม (nonrenewable resources)  
• การลดภาวะมลพิษทางสิ่งแวดลอมที่เปนปญหาที่สําคัญของประเทศ โดยสงเสริมใหมี

การผลิต การขนสง การบริโภค และการกําจัดทิ้งหลังใชแลวอยางมีประสิทธิภาพ 
• การนําขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะอันตรายกลับมาใชประโยชนอยางอ่ืน (reuse) หรือ 

แปรสภาพกลับมาใชใหม (recycle) 
 

การสมัครขอใชฉลากเขียว 
การขอใชฉลากเขียวเปนการดําเนินการดวยความสมัครใจของผูผลิต ผูจัดจําหนาย หรือผูให

บริการที่ตองการแสดงความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม ไมมีกฎหมายบังคับ ผูประสงคจะสมัครขอใช
ฉลากเขียว สามารถซื้อใบสมัครชุดละ 500 บาท เพ่ือกรอกขอความ และแนบเอกสารตางๆ ตามที่
ระบุในขอกําหนดเพื่อยื่นขอใชเครื่องหมายฉลากเขียว และชําระคาธรรมเนียมในการสมัคร 1,000 
บาท ตอรุน หรือแบบ หรือเครื่องหมายการคา  สถาบันสิ่งแวดลอมไทยและสํานักงานมาตรฐานผลิต



TGL-39-04 
 

G:\GL\Criteria\Thai\TGL-39-04.doc  4 

ภัณฑอุตสาหกรรมจะตรวจสอบเอกสารและหลักฐานตางๆ  และจัดทําสัญญาอนุญาตใหใชเครื่อง
หมายรับรองฉลากเขียวในการโฆษณาและติดที่ผลิตภัณฑ  เม่ือผลิตภัณฑผานการตรวจสอบตามขอ
กําหนดแลว  ผูสมัครจะตองชําระคาธรรมเนียมการใชฉลากเขียวเปนจํานวนเงินปละ 5,000 บาท ตอ
รุนหรือแบบ  โดยมีวาระการอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวไมเกิน 3 ป  

 
 

หากมีขอสงสัยเกี่ยวกับฉลากเขียวสามารถติดตอสอบถามไดที่ : 
สํานักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 

16/151 เมืองทองธานี ถ.แจงวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  11120 
โทรศัพท 0-2503-3333 ตอ 315 , 316  โทรสาร 0-2504-4826 ถึง 8   

หรือ  www.tei.or.th  
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คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะที่ 39 
โครงการฉลากเขียว 

ขอกําหนดของเครื่องเลน/บันทึกสัญญาณภาพและเสียง 
 

ประธานอนุกรรมการ 

 ผศ. ชนินทร  วงศงามขํา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

อนุกรรมการ 

 นายนพดล  หอมสุวรรณ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

 นายธนะศักดิ์  ไชยเวศ สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
  นายธีระ  ริมปรังษี 

 นายพงษพิพัฒน  สลางสิงห กรมวิทยาศาสตรบริการ 

 นายภัทรพล  ตุลารักษ กรมควบคุมมลพิษ 

 นายอัศวิน  อิงศรีกุล กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 นายสวัสดิ์  แยมกลิ่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 

 นายยุทธนา  ปรีชาชาญ บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด  

    ศูนยเทคโนโลยีอยุธยา 

         นายวุฒธิพงศ  เทอดสถาบัน บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส (ประเทศไทย) จํากัด 
  นายวิชาญ  จรรยารักษ  

 

อนุกรรมการและเลขานุการ 

 ดร. พงษวิภา หลอสมบูรณ สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 
  นายปฐม ชัยพฤกษทล  
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ขอกําหนดฉลากเขียว 
สําหรับเครื่องเลน/บันทึกสัญญาณภาพและเสียง 

จัดทําโดย 
คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะที่ 39 

โครงการฉลากเขียว 
 
1. เหตุผล 
 

เครื่องเลน/บันทึกสัญญาณภาพและเสียง เปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่มีใชในบานอยางแพร
หลายในปจจุบัน และมีปริมาณการใชงานเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง ทําใหมีการใชทรัพยากรทั้งที่
เปนวัตถุดิบและไฟฟาในขณะใชงาน นอกจากนี้ในชิ้นสวนผลิตภัณฑยังมีสวนประกอบของ
โลหะหนัก เชน ปรอท แคดเมียม และตะกั่ว เม่ือมีการทิ้งซากผลิตภัณฑหลังการใชงาน และ
ขาดการจัดการอยางถูกตองตามหลักวิชาการ อาจเกิดเปนของเสียอันตรายตกคางและสงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอมในเวลาตอมา 
 
ดังน้ันการพัฒนาขอกําหนดฉลากเขียวสําหรับเคร่ืองเลน/บันทึกภาพและเสียง จึงเปนหนทาง
หน่ึงในการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมลง จากการควบคุมสารอันตรายที่ใชในกระบวนการผลิต 
การประหยัดพลังงานไฟฟา ตลอดจนสงเสริมใหเกิดการแปรใชใหมและใชซํ้า เพ่ือลดภาระใน
การกําจัดทิ้งหลังใชงาน   
 

2. ขอบเขต  
 

เครื่องเลน/บันทึกสัญญาณภาพและเสียง ในที่น้ีครอบคลุมเฉพาะ เครื่องใชอิเล็กทรอนิกสที่ใช
กับแหลงจายไฟฟาประธาน ที่ออกแบบเพื่อแปลงสัญญาณที่ถูกบันทึกไวในสื่อบันทึกขอมูล 
เชน วีดีโอเทป แผนวีซีดี แผนดีวีดี เปนตน และแสดงผลผานหนวยแสดงสัญญาณภาพ และ
เสียง เชน โทรทัศน หรือเพ่ือบันทึกสัญญาณภาพและเสียงลงในสื่อบันทึกขอมูล ทั้งน้ีไมรวม
เครื่องเลน/บันทึกสัญญาณภาพ และเสียงประเภทพกพาได (Portable Video Media Player 
/Recorder) 
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3. บทนิยาม  
 

3.1 standby power หมายถึง กําลังไฟฟาที่เครื่องเลน/บันทึกสัญญาณภาพและเสียงใชขณะ
เชื่อมตอกับแหลงจายไฟฟา โดยไมแสดงภาพและเสียง ไมสงหรือรับสัญญาณคําสั่งและ/
หรือ ขอมูล (ทั้งน้ีไมรวมกรณีที่สงสัญญาณเพื่อเปลี่ยนสภาวะการทํางานของเครื่องจาก
สภาวะ standby เปนสภาวะ active) และรอการเปลี่ยนสภาวะโดยการเปดเครื่องสูสภาวะ 
active/play โดยตรง หรือโดยออมจากผูใชงาน 
หมายเหตุ : สภาวะ standby หมายถึง สภาวะ off ขณะที่เชื่อมตอกับแหลงจายไฟฟาอยู 
สภาวะประหยัดพลังงาน (เชน สภาวะ lower power หรือ สภาวะ sleep) ขึ้นอยูกับประเภท
ของผลิตภัณฑ ในกรณีของเครื่องเลน/บันทึกสัญญาณภาพและเสียงที่ไมมีสภาวะประหยัด
พลังงาน  สภาวะ standby เทียบไดกับสภาวะ off ขณะที่เชื่อมตอกับแหลงจายไฟฟาอยู   

3.2 on-mode power หมายถึง กําลังไฟฟาที่ใชในขณะที่เครื่องเลน/บันทึกสัญญาณภาพและ
เสียง เชื่อมตอกับแหลงจายไฟฟา แสดงสัญญาณภาพและ/หรือเสียง จากการบันทึก และ/
หรือเลนวีดีโอเทป หรือแผนดีวีดี     

3.3 VCRs หมายถึง หนวยอุปกรณบันทึกสัญญาณภาพและเสียงลงบนวีดีโอเทป และสามารถ
อานและแสดงผลซ้ํา เม่ือเชื่อมกับอุปกรณรับสัญญาณภายนอก เชน เครื่องรับโทรทัศน 

3.4 VCR-DVD Combination หมายถึง ระบบที่รวมหนวยอุปกรณ VCR และ DVD เปนชุด
เดียวกัน โดยไมสามารถวัดกําลังไฟฟาในแตละหนวยอุปกรณทั้ง 2 ออกจากกันไดหากไม
ถอดฝาครอบออก เพ่ือวัดพลังงานไฟฟาที่กําหนด และเปนชุดอุปกรณที่เชื่อมตอสูภายนอก
โดยสายไฟฟาสายเดียวกัน   

3.5 Audio-DVD Player หมายถึง ระบบที่รวมหนวยอุปกรณ เครื่องเลน DVD และ ระบบ 
stereo เปนชุดเดียวกัน โดยไมสามารถวัดกําลังไฟฟาในแตละหนวยอุปกรณทั้ง 2 ออกจาก
กันไดหากไมถอดฝาครอบออก เพ่ือวัดพลังงานไฟฟาที่กําหนด และเปนชุดอุปกรณที่เชื่อม
ตอสูภายนอกโดยสายไฟฟาสายเดียวกัน     

 
4. ขอกําหนดดานสิ่งแวดลอม 
 

4.1 ประสิทธิภาพการใชพลังงาน  
4.1.1 การใช standby power ของผลิตภัณฑที่ยื่นขอตองเปนไปตามขอกําหนดใน     

ตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แสดงเกณฑการใช standby power  
 

ประเภทของผลิตภัณฑ เกณฑกําหนด (วัตต) 
VCR * ≤ 1 
DVD recorder (บันทึก และเลน) ≤ 2 
VCD&DVD player (เลนอยางเดียว)* ≤ 1 
VCR-DVD Combination ≤ 4 
Audio-DVD Combination ≤ 2 
หมายเหตุ : * ในกรณี VCR  เครื่องเลน VCD และ DVD  เกณฑพิจารณาสามารถ
เพ่ิมขึ้นจากเดิม 1 วัตต สําหรับผลิตภัณฑในกลุมดังกลาวที่มีจอแสดงผลแบบ 
illuminated หรือ backlit (เชน  นาฬิกาบนจอแสดงผล ) หรือตัวบงชี้สถานะ
อิเล็กทรอนิกสแบบอ่ืนๆ      
 

4.1.2 การใชกําลังไฟฟาในสภาวะ on ของผลิตภัณฑที่ยื่นขอตองไมเกิน 15 วัตต ทั้งน้ี
ไมรวมถึงผลิตภัณฑในกลุม Audio-DVD Combination  

 
4.2 การควบคุมสารอันตราย 

4.2.1 ตองไมใชพลาสติกที่มีสวนผสมของฮาโลเจน เชน PVC ในการผลิตชิ้นสวนโครง
พลาสติกที่มีนํ้าหนักตั้งแต 25 กรัมขึ้นไป รวมถึงตองไมใชสารประกอบฮาโลจิเนเตท
เปนสวนผสม โดยทั้งนี้ไมรวมสารประกอบฟลูออโรออรกานิกที่ใชเปนสวนผสมนอย
กวารอยละ 0.5 โดยน้ําหนัก (เชน ในกรณีใชเปนสารตานการหยดของพลาสติกเม่ือ
ไดรับความรอน (anti-dripping) 

4.2.2 ตองไมใชสารหนวงการติดไฟ ไดแก PBBs (polybrominated biphenyls) PBDEs 
(polybromodiphenyl ethers) หรือ short-chain chlorinated paraffins (C= 10 ~13) ที่
มีความเขมขนอยางนอยรอยละ 50 ในชิ้นสวนโครงพลาสติกที่มีนํ้าหนักตั้งแต 25 
กรัมขึ้นไป 

4.2.3 เครื่องเลน/บันทึกสัญญาณภาพและเสียงที่มีการใชแบตเตอรี่แบ ตองรับประกันอายุ
การใชงานของแบตเตอรี่มากกวา 5 ป โดยสวนประกอบที่เปนตะกั่ว แคดเมียม และ
ปรอทในแบตเตอรี่ ตองเปนไปตามเกณฑกําหนดในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 แสดงปริมาณสารโลหะหนักที่ยอมใหมีไดในแบตเตอรี่ 
 

สารโลหะหนัก ตะกั่ว (Pb) แคดเมียม (Cd) ปรอท (Hg) 
สวนประกอบ (มิลลิกรัมของโลหะ
หนักตอกิโลกรัมของแบตเตอรี่) 

≤ 15 ≤ 5 ≤ 5 

 
4.3 การแปรใชใหม และ การใชซํ้า  

4.3.1 ชิ้นสวนพลาสติกที่มีนํ้าหนักตั้งแต 25 กรัมขึ้นไป ตองไมผลิตจากวัสดุตางชนิดกัน
เกินกวา 4 ชนิด โดยชิ้นสวนเหลานี้สามารถแยกออกจากกันไดงายและในแตละชิ้น
สวนที่มีนํ้าหนักตั้งแต 25 กรัมขึ้นไป ตองผลิตจาก single homo/copolymer blends 
(polymer alloys) 

4.3.2 ฉลาก แผนปดหรือรูปลอกที่ใชปดบนชิ้นสวนพลาสติกตองผลิตจากวัสดุชนิดเดียวกัน
กับชิ้นสวนพลาสติก หรือหากตางชนิดกันตองสามารถเขากันได  (ในระดับไมเกิน
กวา  3) ดังในตารางที่ 3  

 
ตารางที่ 3 แสดงความเขากันไดของชนิดพลาสติกที่ใชในการผลิตตามมาตรฐาน 

VDI2243 part 1 
 

สารเติมแตง 
 

PE PVC PS PC PP PA POM SAN ABS PBTP PETP PMMA 
PE 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 
PVC 4 1 4 4 4 4 4 1 2 4 4 1 
PS 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
PC 4 3 4 1 4 4 4 1 1 1 1 1 
PP 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 
PA 4 4 3 4 4 1 4 4 4 3 3 4 
POM 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 
SAN 4 1 4 1 4 4 4 1 1 4 4 1 
ABS 4 2 4 1 4 4 3 4 1 3 3 1 
PBTP 4 4 4 1 4 3 4 4 3 1 4 4 
PETP 4 4 3 1 4 3 4 4 3 4 1 4 

วัตถุดิบ
หลัก 

PMMA 4 1 3 1 4 4 3 1 1 4 4 1 
หมายเหตุ1)   1 : เขากันได                                       
                  3 : เขากันไดในกรณีที่มีปริมาณนอย 

2 : เขากันไดแตอาจมีขอจํากัดบาง    
4 : เขากันไมได 

หมายเหตุ2)   ตารางนี้แปลมาจาก VDI 2243 Part I 
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4.3.3 ชิ้นสวนพลาสติกที่มีน ำหนักตั้งแต 25 กรัมขึ้นไป และมีพ้ืนที่ผิวเรียบตั้งแต  200    
ตารางมิลลิเมตรขึ้นไป ตองระบุชนิดของวัสดุที่ใชตามมาตรฐาน ISO 11469 

4.3.4 ตองไมใช ตะกั่ว แคดเมียม และปรอท เปนสวนผสมในชิ้นสวนพลาสติกที่มีนํ้าหนัก
ตั้งแต 25 กรัมขึ้นไป ทั้งนี้ไมรวมชิ้นสวนทางไฟฟาอิเล็กทรอนิกสและสายไฟ 

 
4.4 บรรจุภัณฑ 

4.4.1 วัสดุที่ใชทําบรรจุภัณฑ 
(1) ตองไมมีสวนผสมของ PVC และสารประกอบฮาโลเจน  
(2) ตองไมใชสาร CFCs และ HCFCs เปนสารเปาโฟมในกระบวนการผลิต 

4.4.2 วัสดุปองกันการกระแทก 
(1) ตองไมมีสวนผสมของ PVC และสารประกอบฮาโลเจน  
(2) ตองไมใชสาร CFCs และ HCFCs เปนสารเปาโฟม 
(3) หากใชกระดาษ ตองมีสวนผสมของเยื่อเวียนทําใหมรอยละ 100 

 
4.5 ความปลอดภัยและคุณภาพ 

4.5.1 ตองเปนผลิตภัณฑที่มีความเขากันไดทางคลื่นแมเหล็กไฟฟาและไมกอใหเกิดการรบ
กวนสัญญาณวิทยุ 

 
4.6 การแจงขอมูลแกผูบริโภค 

4.6.1 ตองแจงขอมูลแกผูบริโภคโดยระบุบนบรรจุภัณฑหรือในคูมือการใชงานใหเห็นได
อยางชัดเจน ในประเด็นตางๆ ดังนี้ 
1) คําแนะนําในการปดการทํางานโดยการปดสวิตชเพ่ือลดการใชพลังงาน 
2) การแจงใหผูบริโภคทราบวาผลิตภัณฑมีการใชพลังงานในสภาวะ standby และ

คําแนะนําในการลดการใชพลังงานในสภาวะดังกลาว 
3) ขอมูลเกี่ยวกับการรับประกันอายุการใชงาน และการรับประกันการมีจําหนาย

ของอะไหลอิเล็กทรอนิกสที่เขากันไดในทองตลาด 
4) ในกรณีที่ผูผลิตมีบริการรับคืนซากผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ และซากชิ้นสวนที่ตอง

มีการเติมหรือเปลี่ยนเม่ือมีการใชงาน ตองมีคําแนะนําในการคืนซาก 
4.7 การรับประกันการมีจําหนายของอะไหลอิเล็กทรอกนิกส 

4.7.1 ตองมีการรับประกันการมีจําหนายของอะไหลอิเล็กทรอนิกสที่เขากันไดในทองตลาด
อยางนอย 7 ป โดยนับจากวันที่ผลิต 
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5. วิธีทดสอบ 
 

5.1 ตองยื่นหลักฐานเปนหนังสือรับรองวาเปนไปตามขอกําหนดที่ 4.1.1 ลงนามโดยกรรมการ
ผูจัดการบริษัทหรือผูมีอํานาจลงนาม พรอมแสดงผลทดสอบตามวิธีทดสอบที่ระบุไวใน
มาตรฐาน IEC 62087 หรือวิธีทดสอบของ  ‘International Energy Star Program’ หรือ 
ใบรับรองผลการทดสอบ (certificate). 
หมายเหตุ: ในกรณีที่มีการใชงานระหวางประเทศ ตองแนบหนังสือชี้แจงจากองคกรที่เกี่ยว
ของในการทําความตกลงรวมกัน (Mutual Recognition Agreement : MRA) มาพรอมกับ
ใบรับรองผลการทดสอบ 

5.2 ตองยื่นหลักฐานเปนหนังสือรับรองวาเปนไปตามขอกําหนดที่ 4.1.2 ลงนามโดยกรรมการ
ผูจัดการบริษัทหรือผูมีอํานาจลงนาม พรอมแสดงผลทดสอบตามวิธีทดสอบที่ระบุไวใน
มาตรฐาน IEC 62087 หรือวิธีทดสอบของ International Energy Star Program หรือ   
ใบรับรองผลการทดสอบ (certificate). 

5.3 ตองยื่นหลักฐานเปนหนังสือรับรองวาเปนไปตามขอกําหนดที่ 4.2.1 ลงนามโดยกรรมการ
ผูจัดการบริษัทหรือผูมีอํานาจลงนาม พรอมแสดงบัญชีรายการของพลาสติกที่ใชในผลิต
ภัณฑ 

5.4 ตองยื่นหลักฐานเปนหนังสือรับรองวาเปนไปตามขอกําหนดที่ 4.2.2 ลงนามโดยกรรมการ
ผูจัดการบริษัทหรือผูมีอํานาจลงนาม พรอมแสดงรายละเอียดของสารหนวงการติดไฟที่ใช
ในชิ้นสวนพลาสติก (จากผูผลิตชิ้นสวนพลาสติก หรือผูผลิตสารหนวงการติดไฟ) หรือ  
รายงานผลการทดสอบตามวิธีการทดสอบที่ระบุไวใน US-EPA 8082. 

5.5 ตองยื่นหลักฐานเปนหนังสือรับรองวาเปนไปตามขอกําหนดที่ 4.2.3 ลงนามโดยกรรมการผูจัด
การบริษัทหรือผูมีอํานาจลงนาม พรอมหนังสือรับรองวาเปนไปตามขอกําหนดที่ 4.2.3 จาก  
ผูผลิตแบตเตอรี่ดวย 

5.6 ตองยื่นหลักฐานเปนหนังสือรับรองวาเปนไปตามขอกําหนดที่ 4.3.1 ลงนามโดยกรรมการ
ผูจัดการบริษัทหรือผูมีอํานาจลงนาม พรอมบัญชีรายการของพลาสติกที่ใชในผลิตภัณฑ 

5.7 ตองยื่นหลักฐานเปนหนังสือรับรองวาเปนไปตามขอกําหนดที่ 4.3.2 ลงนามโดยกรรมการ
ผูจัดการบริษัทหรือผูมีอํานาจลงนาม พรอมแสดงเอกสารระบุชนิดของวัสดุที่ใช 

5.8 ตองยื่นหลักฐานเปนหนังสือรับรองวาเปนไปตามขอกําหนดที่ 4.3.3 ลงนามโดยกรรมการ
ผูจัดการบริษัทหรือผูมีอํานาจลงนาม พรอมแสดงตัวอยางชิ้นสวนพลาสติก หรือ แสดงบัญชี
รายการหมายเลขหรือชื่อของชิ้นสวนพลาสติกและเครื่องหมายของวัสดุที่ใชตามมาตรฐาน 
ISO 11469 

5.9 ตองยื่นหลักฐานเปนหนังสือรับรองวาเปนไปตามขอกําหนดที่ 4.3.4 ลงนามโดยกรรมการ
ผูจัดการบริษัทหรือผูมีอํานาจลงนาม และแสดงเอกสาร (เชน เอกสารชี้แจงรายละเอียดของ
สารเติมแตงที่ใชในพลาสติกจากผูผลิตชิ้นสวนพลาสติก) หรือแสดงรายงานผลการทดสอบ
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ตามวิธีการทดสอบที่ระบุไวใน US-EPA 3052  สําหรับปรอท, US-EPA 3050B สําหรับ
ตะกั่ว และ EN 1122 สําหรับแคดเมียม 

5.10 ตองยื่นหลักฐานเปนหนังสือรับรองวาเปนไปตามขอกําหนดที่ 4.4.1 ลงนามโดยกรรมการ
ผูจัดการหรือผูมีอํานาจลงนามของบริษัทผูผลิตวัตถุดิบสําหรับทําบรรจุภัณฑหรือผูผลิต
บรรจุภัณฑ 

5.11 ตองยื่นหลักฐานเปนหนังสือรับรองวาเปนไปตามขอกําหนดที่ 4.5.1 ลงนามโดยกรรมการ
ผูจัดการบริษัทหรือผูมีอํานาจลงนาม และแสดงใบรับรองผลการทดสอบความเขากันไดทาง
สนามแมเหล็กไฟฟา (EMC certificate) หรือรายงานผลการทดสอบตามวิธีการทดสอบที่ระบุ
ในมาตรฐานระดับประเทศ หรือ CISPR 13 
หมายเหตุ:  การทดสอบสามารถทําไดในหองปฏิบัติการของราชการ หรือ หองปฏิบัติการ
ของเอกชนอิสระ 

5.12 ตองยื่นหลักฐานเปนหนังสือรับรองวาเปนไปตามขอกําหนดที่ 4.6.1 ลงนามโดยกรรมการ
ผูจัดการบริษัทหรือผูมีอํานาจลงนาม และแสดงตัวอยางผลิตภัณฑ หรือ รูปถาย หรือ คูมือ
แนะนําการใชงานที่ระบุไดวามีขอมูลตามเกณฑที่กําหนด 

5.13 ตองยื่นหลักฐานเปนหนังสือรับรองวาเปนไปตามขอกําหนดที่ 4.7.1 ลงนามโดยกรรมการ
ผูจัดการบริษัทหรือผูมีอํานาจลงนาม 

 
หมายเหตุ : การทดสอบสามารถทําไดในหองปฏิบัติการของราชการ หรือ หองปฏิบัติการของ
เอกชนอิสระ หรือ หองปฏิบัติการของผูผลิตที่ยื่นคําขอ ผลการทดสอบตองลงนามกํากับโดย
กรรมการผูจัดการ หรือผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ 
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ภาคผนวก 

 
1.  ข้ันตอนการรางขอกําหนดฉลากเขียวสําหรับเครื่องเลน/บันทึกสัญญาณภาพและเสียง 
 
 
 
 
 
 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําจํากัดความและขอบเขต 

รายละเอียดของเครื่องเลน/บันทึกสัญญาณภาพและเสียงและความสําคัญทางเศรษฐกิจ 

พิจารณาวัฏจักรชีวิตของเครื่องเลน/บันทึกสัญญาณภาพและเสียงตอสิ่งแวดลอม 

เปรียบเทียบและจัดลําดับผลกระทบ 
ของเครื่องเลน/บันทึกสัญญาณภาพและเสียงตอสิ่งแวดลอม 

พิจารณาสิ่งที่ทําใหเครื่องเลน/บันทึกสัญญาณภาพและเสียง 
มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมากที่สุด 

กําหนดมาตรฐานของเครื่องเลน/บันทึกสัญญาณภาพและเสียง 
ทางดานคุณภาพและสิ่งแวดลอม 
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2. รายละเอียดของเครื่องเลน/บันทึกสัญญาณภาพและเสียงและความสําคัญทางเศรษฐกิจ 
  

โดยทั่วไปแลวระบบในการบันทึกสื่อสัญญาณของเครื่องเลน/บันทึกสัญญาณภาพและเสียงที่มี
การใชงานอยูในปจจุบัน เชน VCR (video tape-cassette recorder) VCD (video compact 
disc) หรือ DVD (digital versatile disc) เปนตน จะถูกนํามาใชผานอุปกรณแสดงผล โดยที่
สัญญาณภาพและเสียงที่มีการบันทึกลงบนสื่อในระบบ VCD และ DVD จะบันทึกและแสดง
สัญญาณในรูปแบบที่เปนดิจิตอล (digital) ในขณะที่ ระบบ VCR ซ่ึงสวนใหญมีเทคนิคในการ
บันทึกและแสดงสัญญาณแบบ VHS และ Beta max จะบันทึกและแสดงสัญญาณในรูปแบบที่
เปนอะนาล็อก (analogue) ผานแถบแมเหล็ก 
 
เครื่องเลน/บันทึกสัญญาณภาพและเสียงจําเปนตองใชงานรวมกับ อุปกรณแสดงผลที่สามารถ
แสดงสัญญาณที่สื่อบันทึกไวไดทั้งภาพและเสียง เชนเครื่องรับโทรทัศน เน่ืองจากขอบเขตการ
ทํางานของอุปกรณดังกลาวทําหนาที่ในการสงผานขอมูล การบันทึก การแปลงสัญญาณเพื่อ
บันทึกเปนขอมูล การผลิตสัญญาณตามที่บันทึกขอมูลไวเพ่ือแสดงผล โดยไมมีสวนการทํางาน
ในการแสดงผลทั้งที่เปนภาพและเสียง ซ่ึงหากมีการใหคําอธิบายคุณลักษณะของเครื่องเลน/
บันทึกสัญญาณภาพและเสียง แลวสามารถระบุไดวา เปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ถูกออกแบบ
ใหจําลองสัญญาณภาพและเสียงบนสื่อบันทึกสัญญาณในระบบตางๆ เชน VHS VCD หรือ 
DVD เปนตน เพ่ือเชื่อมตอกับหนวยแสดงผลเปนภาพและเสียงอ่ืน เชน เครื่องรับโทรทัศน 
เปนตน  
 
2.1 ประเภทของเครื่องเลน/บันทึกสัญญาณภาพและเสียง 

หากพิจารณาจากระบบที่มีการใชงานของอุปกรณดังกลาวที่มีอยูอยางแพรหลายใน
ปจจุบันสามารถแบงประเภทอุปกรณ ดังกลาวออกเปนประเภทตางๆ ไดดังน้ี 
 
2.1.1  Video home system player หรือ VHS Player  

โดยทั่วไปเปนอุปกรณที่รูจักกันในนามเครื่องเลน VCRs (video cassette recorder) 
หรือ VTRs (video tape recorders) สามารถแบงออกไดเปน 2 ระบบ ตามวิธีที่ใช
ในการบันทึกสัญญาณ ไดแก ระบบ VHS และ Beta Max อยางไรก็ตามเนื่องจาก
ระบบการบันทึกสัญญาณแบบ VHS เปนตัวแทนของระบบที่รองรับอุปกรณดังกลาว
ในตลาดสินคาประเภทนี้ จึงมักเรียกอุปกรณดังกลาว เปน VHS player หนาที่หลัก
โดยทั่วไปของเครื่องเลน VCRs อยูที่การบันทึกสัญญาณภาพและเสียงลงบน video 
cassette tape แลวทําการอาน และจําลองสัญญาณที่บันทึก สงผานไปยังอุปกรณ
แสดงผลภายนอกที่มีการเชื่อมตอ เชน เครื่องรับโทรทัศน เพ่ือแสดงผล ดังน้ัน
อุปกรณปดังกลาวจําเปนตองมีหัวอานและบันทึกสัญญาณอยางนอย 2 ชุดที่ติดตั้ง
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บนแมแบบรองรับแถบแมเหล็กบันทึกสัญญาณ เพ่ืออานและบันทึกสัญญาณภาพ
และเสียงอยางละชุด  โดยในการหมุนหนึ่งรอบ หัวอานจะแปลงสัญญาณหรือบันทึก
สัญญาณสนามขอมูลเปนภาพ 1 ชุด ขอจํากัดสําหรับอุปกรณประเภทนี้อยูที่
ความเร็วในการหมุนของแมแบบรองรับแถบแมเหล็กมีผลตอคุณภาพของสัญญาณ
ภาพที่ปรากฎ หากความเร็วในการหมุนลดลงคุณภาพของสัญญาณภาพและเสียงที่
ไดจะต่ํา จึงทําใหจําเปนตองมีการเพิ่มหัวอานจากเดิม 2 ชุด เปน 4-6 ชุดเพื่อเพ่ิม
สมรรถนะของอุปกรณในการอานและบันทึกสัญญาณที่ระดับความเร็วต่ํา 

 
2.1.2 VCD Player หรือ (video compact disc player) 

video compact disc หรือ VCD เปนสื่อบันทึกสัญญาณภาพและเสียงที่แปลง
สัญญาณโดยวิธีการแบบ MPEG 1 (เทคโนโลยีการบีบอัดภาพเคลื่อนไหวในระบบ 
ดิจิตอล ตามที่ระบุอยูในมาตรฐาน ISO 11172) โดยที่อัตราการบีบอัดขอมูลสูงสุด
สําหรับระบบ VCD อยูที่ 1.5 Mbps ซ่ึงใหคุณภาพสัญญาณภาพและเสียงที่แสดงผล
ออกมาในระดับเดียวกับ ระบบ VHS เครื่องเลนแบบ VCD player เปนอุปกรณ
จําลองสัญญาณภาพและเสียงแบบ digital (โดยทั่วไปจะไมมีสวนประกอบที่ทําหนา
ที่ในการแปลงสัญญาณ (encoding) ในเครื่องเนื่องจากทําใหคาใชจายสูงขึ้นมาก) 
แปลงสัญญาณลงแผน VCDs ในขณะที่อุปกรณ CD player น้ันทําหนาที่เพียงแค
แปลงสัญญาณเสียงจากแผน CD เทานั้น สําหรับ VCD player ทําหนาที่ในการคน
หาและอานขอมูลที่บันทึกอยูในแผน VCD โดยมีสวนที่ทําหนาที่ในการขับเคลื่อนที่
ประกอบดวยสวนประกอบหลัก 3 สวนไดแก มอเตอรสําหรับหมุนแผน ระบบหัว
อานเลเซอร และเลนสรวมศูนยที่จุดสัมผัสเพื่ออานขอมูล และ กลไกในการติดตาม
ขอมูลเพ่ือปรับระบบหัวอานเลเซอรใหอานขอมูลบนแผนไดอยางตอเน่ือง โดยขอมูล
ที่ผานการแปลงสัญญาณที่อานไดจะถูกแปลงสัญญาณกลับเพ่ือแสดงผล (decoded) 
โดย MPEG-1 Software ที่ติดตั้งบนแผงวงจรควบคุม  

 
2.1.3 Digital Versatile Disc/Digital Video Disc Player หรือ DVD Player  

ภาพยนตรที่สรางทุกเรื่องในปจจุบันจะมีการผลิตออกมาในรูปของ DVD รวมถึง
ภาพยนตรเกาบางเรื่องที่ไดรับความนิยมไดถูกนํามาผลิตใหมในรูปแบบของ DVD 
เชนกัน สื่อบันทึกขอมูล แบบ DVD มักถูกผลิตออกมากอนในปจจุบันเนื่องจากคา
ใชจายในการผลิตและจัดจําหนายนั้นต่ํากวาสื่อในรูปแบบ VHS หรือ VCD ในขณะ
ที่คุณภาพของสัญญาณภาพและเสียงดีกวา VCDs แผน DVD น้ันมีความคลายคลึง
กับแผน CD แตมีความจุขอมูลที่มากกวา โดยที่แผน DVD มาตรฐานนั้นจะมีความจุ
สูงกวาแผน CD ถึง 7 เทา ทําใหสามารถบันทึกขอมูลไดเต็มชวง และสามารถแปลง
สัญญาณโดยวิธี MPEG-2 ได รวมถึงขอมูลเพ่ิมเติมอ่ืนๆ อีกมากมาย เทคโนโลยีใน
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การแปลงสัญญาณแบบ MPEG-2 สําหรับ DVD ตามที่สอดคลองตามมาตรฐาน 
ISO 13818 ซ่ึงมีระเบียบขั้นตอน (algolithm) ในการจัดการและบีบอัดขอมูลจํานวน
มากที่ล้ําหนากวาเทคโนโลยีในการแปลงสัญญาณแบบ MPEG-1 สําหรับ VCD จาก
ผลสําเร็จของเทคโนโลยีดังกลาวทําใหสามารถบันทึกภาพยนตที่มีความละเอียดสูง
ลงแผนไดนานถึง 133 นาที  รูปแบบการบันทึกเสียงที่สามารถบันทึกเสียงไดแตก
ตางกันถึง 8 ภาษา และมีอักษรบรรยายไตภาพไดสูงถึง 32 ภาษา นอกจากนี้ยัง
เปนระบบที่สามารถใชงานกับสื่อบันทึกขอมูลในรูปแบบของ CD  VCD และ Audio 
DVD ไดอยางหลากหลาย เครื่องเลน DVD มีลักษณะการทํางานที่คลายกับเครื่อง
เลน CD โดยมีระบบหัวอานเลเซอรที่ยิงลําแสงลงบนผิวของแผน disc เพ่ืออานขอ
มูลที่ผานการแปลงสัญญาณโดยเทคโนโลยี MPEG-2 และเปลี่ยนเปนสัญญาณ
มาตรฐาน นอกจากนี้ยังทําการเปลี่ยนสัญญาณเสียงผานระบบ dolby decoder ที่มี
การขยายสัญญาณและสงไปยังลําโพง เครื่องเลน DVD มีหนาที่ในการคนหาและ
อานขอมูลที่เก็บในแผน DVD โดยมีสวนที่ทําหนาที่ในการขับเคลื่อนหัวอานที่คลาย
กับเครื่องเลน VCD ซ่ึงประกอบดวย มอเตอร ระบบหัวอานเลเซอรและเลนส กลไก
ในการติดตามขอมูลเพ่ือใหเกิดความตอเน่ือง นอกจากนี้ในเครื่องเลน DVD ยังมี
การนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบที่สามารถแปลผล
ไดงายและสามารถสงไปยังสวนอ่ืน ในลักษณะตางๆ ทั้ง DAC  ขอมูลที่ภาพและ
เสียง หรือ สงไปในรูปแบบขอมูลที่เปน digital ในกรณี digital video หรือขอมูล     
 
สําหรับระบบเครื่องเลน/บันทึกภาพและเสียงที่มีการใชงานอยูในปจจุบัน สามารถ
เปรียบเทียบคุณลักษณะในประเด็นตางๆที่เกี่ยวของ ไดดังแสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 แสดงคุณลักษณะของระบบเครื่องเลน/บันทึกภาพและเสียงตางๆ 
 

  DVD LD S-VHS/ 
VHS Video CD CD MD CD-ROM 

Encoding method Digital (MPEG 2) Analog Analog Digital(MPEG) - - - 

Picture Quality 
(Horizontal Resolution) 

More than 500 Line 430 Line 
400 

Lines/240 
Lines 

240 Lines - - - 

Playback Time Max 480 min, (Dual-Sided, Dual Layer) 
135 min, (Single Layer) 

60 min. 
(Single-
Sided) 

120 min. 
(Dual-Sided) 

180 min. 
540 min. 
(3 Times)  

74 min. - - - 

Wide Screen Multiple Aspect Ratio Compatible - - - - - - 

Vi
de

o 

Subtitles 32 Subtitles - - - - - - 

Digital Digital Analog Digital Digital Digital Digital 

• Dolby AC-3, 5.1CH Compressed 
(Option for PAL Player) 

Linear OCM 
2CH 2CH 2CH 2CH 2CH Option 

• Linear PCH 48k,96k/16,20,24bit 44.1 k/ 16 bit FM 
Conversion Compressed 44.1k/16

bit 
Compre

ssed Option 
Encoding method 

• MPEG (PAL player only) AC-3 
Compressed - MPEG1 Liner 

OCM ATRAC Option 

Au
di

o 

Sound Track 8 Soundtrack Languages - - - - - - 
 

   ที่มา: บริษัทผูผลิต (มิ.ย. 47) 
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2.2 การทํางานของเครื่องเลน/บันทึกสัญญาณภาพและเสียง 
 

หากพิจารณาจากนิยามที่มีกําหนดโดยคณะกรรมการ Moving Picture Expert Group 
หรือ  MPEG ไดพัฒนามาตรฐานที่เกี่ยวของกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่อยูในขายดังกลาว 
ใหกับองคการมาตรฐานสากล (ISO) โดยระบุตามลักษณะการบันทึกและแปลงสัญญาณ
ขอมูล หากพิจารณาตามขอบเขตขอกําหนดฉลากเขียว ตองมีการพิจารณาใน 2 กลุม ได
แ ก  MPEG-1 แ ล ะ  MPEG-2 ต าม ที่ ร ะ บุ ใน ม าต ร ฐ าน  ISO/IEC 11172-1 : 1993  
Information technology – coding of moving pictures and associated audio for digital 
storage media at up to about 1.5 Mbits/s – part 1 : system และมาตรฐาน ISO/IEC 
13818-1 : 2000 Information technology – generic coding of moving pictures and 
associated audio information : system   ขอบขายมาตรฐานอางอิงทั้ง 2 ไดอธิบายถึง
หลักการทํางานของระบบเลนและบันทึกสัญญาณภาพและเสียง ในรายละเอียดตางๆ ดังน้ี  
 
2.2.1 ระบบที่บันทึก/เลนสัญญาณภาพและเสียงแบบ MPEG-1  

เปนการแปลงสัญญาณที่ใชงานรวมกับสื่อบันทึกขอมูลแบบ แถบแมเหล็ก (ทั้งที่เปน
ระบบ VHS  และ Beta Max) และ แผน VCD ในเครื่องเลน/บันทึกสัญญาณภาพ
และเสียง ประเภท VCRs และ VCDs player โดยระบบที่รองรับสื่อสัญญาณขอมูล 
MPEG-1 จะรวมสัญญาณภาพและเสียงที่ไดจากสวนแปลงสัญญาณที่อานไดจากสื่อ 
ผานระบบตัวแปลงสัญญาณ ผานสวนควบคุมเวลา และแยกสื่อสัญญาณภาพและ
เสียงที่แปลงแลวเพ่ือแสดงผลผานจอภาพและลําโพง (รายละเอียดดังในรูปที่ 1) 
โดยการบันทึกหรือแปลงสัญญาณขอมูลที่สามารถใชอนุกรมของการบีบอัดขอมูลทั้ง
แบบ 625 และ 525 เสนที่อัตรา 1.5 Mbit/s หากมีการเลือกระดับความละเอียดของ
ขอมูลแบบ spatial ที่เหมาะสมจะสามารถบีบอัดขอมูลลงบนสื่อไดมากทําใหได
สัญญาณที่ไดมีคุณภาพดี นอกจากนี้ในระบบดังกลาวยังมีการใช algorithm ในการ
จัดการพื้นที่ในการบันทึกขอมูลโดยคาดการสัญญาณภาพที่จะบันทึกจากภาพที่มี
การบันทึกกอนหนา รวมถึงการทํานายความผิดพลาดจากความแตกตางของขอมูล
โดยวิธี discrete cosine transform (DCT) เพ่ือลบความคลาดเคลื่อนของขอมูล 
spatial ที่ทําการบันทึก และคํานวณปริมาณพื้นที่ที่ใชกอนทําการรวม motion 
vector กับขอมูล DCT และกําหนดรหัสบันทึกที่ควบคุมความยาวของรหัสดวยตัว
แปร  (ตัวอยางดังแสดงใน รูปที่ 2) สําหรับการกําหนดรหัสเพื่อใชเปนตัวแทนขอมูล
สัดสวนการบีบอัดอนุกรมสัญญาณเสียง มีกลไกการทํางาน ดังแสดงในรูปที่ 3 โดย
เริ่มจากการแปลงสัญญาณเสียงผานตัวแปลงสัญญาณ จัดระเบียบขอมูลเปน audio 
stream กั บ กลุ ม ข อ มู ลและกํ าหนดรหั ส  รวมถึ งระบุ ป ริม าณ ข อ มู ล  โดย 
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psychoacoustic model และ quantiser กอนทําการรวมรหัสกําหนดรายละเอียด
เขากับขอมูล เพ่ือจัดเปน frame ของ bitstream ที่ผานการแปลงสัญญาณเพื่อ
บันทึก หรือเลน ผานสื่อตอไป    
 

รูปที่ 1 แสดง กลไกการแปลงสัญญาณ MPEG-1 ตามมาตรฐาน ISO/IEC 11172 
 

 
 

รูปที่ 2 ตัวอยางโครงสรางขอมูล แบบ temporal ที่ทําการบันทึก 
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รูปที่ 3 แสดงโครงสรางพื้นฐานของตัวแปลงสัญญาณเสียง 

 

 
 

2.2.2 ระบบที่บันทึก/เลนสัญญาณภาพและเสียงแบบ MPEG-2 
จะมีระบบปฏิบัติการบันทึกและเลนขอมูลจากสัญญาณภาพและเสียงที่อานไดและ
รวมเปนขอมูลทั้งจากภาพและเสียง หรือขอมูลอ่ืนๆ ในรูปแบบที่งายตอการจัดเก็บ
หรือสงผาน โดยอาจจําแนกขอมูลที่ผานกระบวนการดังกลาวไดใน 2 ลักษณะ     
ไดแก program stream และ transport stream โดยขอมูลแตละแบบจะถูกปรับแตง
ใหเหมาะสมกับลักษณะการใชงานตามรูปที่ 4  ที่แสดงขั้นตอนหลักการทํางานของ
ระบบ MPEG-2 
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รูปที่ 4 แสดงขั้นตอนวิธีการทํางานของระบบ MPEG-2 
 

 
   

รูปแบบการทํางานของ program stream น้ันมีความคลายคลึงกับระบบขอมูลใน 
MPEG-1 ซ่ึงเปนผลจากการรวมสายขอมูลพ้ืนฐานที่ จัดเปนกลุม (Packetised 
Elementary Stream : PES) ทั้งที่เปนสายขอมูลเดียว หรือหลายสายที่รวมกันอยู
และทํางานผานชวงเวลาเดี่ยวกัน  โดยที่ program stream น้ีถูกออกแบบให
สามารถใชงานไดในสภาพการทํางานแบบ error-free environments  และเหมาะ
กับการใชงานที่เกี่ยวของกับ software processing  โดยอาจเปนขอมูลที่มีความ
หลากหลาย และเปนชุดขอมูลขนาดใหญ ในขณะที่ transport stream จะรวมสาย
ขอมูลพ้ืนฐานที่จัดเปนกลุม  (PES) อาจเพียงสายเดียวหรือหลายสาย ที่ทํางานได
ในชวงเวลาเดียวกัน หรือหลาบชวงเวลา โดยสายขอมูลพ้ืนฐานจะทําการจัดฐาน
เวลาในการทํางานของขอมูลจากโปรแกรม ซ่ึง transport stream น้ีถูกออกแบบให
สามารถใชงานไดในสภาพการทํางานแบบที่มีความผิดพลาดนอย เชนการจัดเก็บ
และสงผานขอมูลในสื่อที่มีการสูญหายหรือมีเสียงรบกวน โดยกลุมขอมูล transport 
stream จะมีขนาดขอมูลเทากับ 188 bytes  

 
ระบบขอมูลสัญญาณแบบ MPEG-2 เปนระบบที่มีความสามารถในการบีบอัด
สัญญาณภาพและเสียงที่ดีกวาระบบ MPEG-1 เน่ืองจากมีชวงการกําหนดรหัสที่
กวางกวา ทําใหสามารถจัดกลุม profile การทํางานของขอมูลในหนาที่ตางๆ ได
อยางหลากหลาย หลังจากมีการรับรองมาตรฐานการนําระบบดังกลาวในการใชงาน 
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ในเดือนพฤศจิกายน 1994 ไดมีการพัฒนา profile ขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือใหสามารถใช
รวมกับระบบภาพที่มีรายละเอียดของสีแบบ 4:4:2 และมีอัตราการสงขอมูลที่สูงกวา
ได โดยที่ระบบสีแบบ 4:4:2 ไดรับการรับรองในป 1996 และเปนสวนหน่ึงในระบบ
ขอมูลวีดีโอแบบ MPEG-2 ในที่สุด (ประเภท video profile ของระบบ MPEG-2 ดัง
แสดงในตารางที่ 2 ) 
 

ตารางที่ 2 แสดง MPEG-2 Video profiles 

 Simple Main SNR 
scalable 

Spatial  
scalable 

High Multiview 4:2:2 

High level    X      X      

High-1440 level    X    X  X      

Main level  X  X  X    X  X X 

Low level    X  X          
Rem : Only the combinations marked with an "X" are recognised by the standard. 
 

โดยในเวลาตอมา ไดมีการพัฒนา Multiview Profile (MVP) ขึ้นเพ่ือใชงานโดย
พัฒนาจากระบบการกําหนดรหัสของ MPEG-2 เดิมที่มีการใชงานอยู เพ่ือเพ่ิมประ
สิทธิภาพในการเก็บขอมูลที่ไดจากกลอง 2 ตัวบนภาพเดียวกันและมีมุมตางกันเล็ก
นอย โดย profile น้ีไดรับการพิจารณารับรองการใชงาน ในเดือนมิถุนายน 1996 
นอกจากนี้ปจจุบันระบบขอมูลแบบ MPEG-2 สามารถขยายระบบรองรับสัญญาณ
เสียงในลักษณะตางๆ ไดอยางกวางกวาและครอบคลุมมาตรฐาน MPEG-1 ดวย ดัง
แสดงในรูปที่ 5 แสดงโครงสราง Audio block data ของระบบ MPEG-2  
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รูปที่ 5  แสดงโครงสราง Audio block data ของระบบ MPEG-2 
 

 
2.3 กระบวนการผลิตของเครื่องเลน/บันทึกสัญญาณภาพและเสียง 

 
ขั้นตอนการผลิตของเครื่องเลน/บันทึกสัญญาณภาพและเสียง เชน เครื่องเลนวีดีโอ เครื่อง
เลนวีซีดี และเครื่องเลนดีวีดี เปนตน ในปจจุบันมีลักษณะเชนเดียวกับการผลิตอุตสาห
กรรมเครื่องใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกสประเภทอ่ืนๆ  โดยกระบวนการผลิตเปนแบบประกอบ 
(assembly) คือ การนําวัตถุดิบที่เปนชิ้นสวนสําเร็จรูปตางๆ ของผลิตภัณฑจาก supplier 
มาทําการประกอบเปนเครื่อง โดยมีการวางแผน และควบคุมการผลิต ทําการตรวจสอบ
คุณภาพของกระบวนการผลิต ชิ้นสวนของผลิตภัณฑ และตัวผลิตภัณฑหลังทําการผลิต
แลว ตลอดจนการควบคุมใหเปนไปตามกําหนดการที่ระบุไวในแผนการผลิต ซ่ึงโดยหลัก
การดังกลาว สามารถอธิบายเปนขั้นตอนหลักๆ ไดดังรูปที่ 6 
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รูปที่  6 ขั้นตอนการผลิตเครื่องเลน/บันทึกสัญญาณภาพและเสียง 
 

 
 
 
 
 
          
 
 
 
                
               
 
 
 
 
 

 
 

            
 
 
 
 
ที่มา : ขอมูลจากบริษัทผูผลิต ป 2547 

 
 
 
 
 
 
 
 

ติดตอผูขายชิ้นสวน (1) 

จุดรับและ
ตรวจสอบ 
ชิ้นสวน 

(2) 

คลังชิ้นสวน 
(3) 

 

การจัด
เตรียมชิ้น
สวน 
(4) 

ประกอบชิ้น
สวนภายใน
โครงสรางและ 
แผงวงจร 

 (5) 

ปรับแตงวงจร
การทํางาน 
และทดสอบ
เบ้ืองตน 

(6) 
 

ประกอบฝา
ครอบดานนอก
และทดสอบขั้น

สุดทาย 
(7) 

สายการบรรจุ 
(8) 

 
 การวางแผนและควบคุมการผลิต 

จุดซอม 

จัดเก็บในคลัง 
สินคา  

(9) 

สุมตรวจสอบคุณภาพ
กอนสงมอบ  
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2.4 อุตสาหกรรมเครื่องเลน/บันทึกสัญญาณภาพและเสียง 
 

2.4.1 แนวโนมทางการตลาด 
 

เม่ือพิจารณาขอมูลจากรายงานประจําป 2002 ของ world electronics data ที่เก็บ
รวบรวมขอมูลตลาดของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในระดับสากล พบวา ในสวนของ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสมีแนวโนม เพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ยรอยละ 4.5 ทุกป  โดยที่อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสที่ใชในที่พักอาศัย มีแนวโนมขยายตัวสูงถึงรอยละ 8.3 จากปริมาณ
การจําหนายทั้งหมดของผลิตภัณฑในกลุมดังกลาว  คิดเปนมูลคา 78,273 ลาน 
ดอลลาร โดยเปนมูลคาทางการตลาดของเครื่องเลน/บันทึกสัญญาณภาพและเสียง 
ประมาณ 17,000 ลาน ดอลลาร หรือรอยละ 22 ของมูลคาทางการตลาดทั้งหมด 
จากขอมูลของ LG Economic Research Institute ชี้ ให เห็นวาตลาดอุปกรณ
ประเภทเครื่องเลน DVD รวมทั้ง DVD-VCR combination มีการขยายตัวอยางรวด
เร็ว โดยผลิตภัณฑดังกลาวเริ่มมีจําหนายตั้งแตป 1995  และขยายตัวสูงถึงรอยละ 
6.2 ในระหวางป 1999-2002 ซ่ึงคาดวาในป  2003 จะมีสวนแบงทางการตลาดสูง
กวาอุปกรณประเภท VCR ซ่ึงปริมาณการจําหนายตกลงอยางตอเน่ืองโดยเฉลี่ย
รอยละ 6.5 ตอปตั้งแตป 1999   ถึงแมวาในชวงปลายป 1999 ตลาดอุปกรณ
ประเภท VCD player จะมีปริมาณการจําหนายเพิ่มขึ้นก็ตาม อาจเนื่องจากการที่
อุปกรณประเภท DVD player สามารถใชงานไดทั้ง 2 แบบรวมถึง VCD ดวย ทําให
ในปจจุบันความตองการของผูบริโภคสินคาประเภท VCD player ถูกทดแทนโดย 
DVD player ทั้งหมด ยกเวนในบางประเทศ เชน ประเทศจีน นอกจากนี้หน่ึงใน
สถานการณที่นาสนใจในตลาดโลก ไดแก นวัตกรรมของอุปกรณเลน/บันทึก
สัญญาณภาพและเสียงทีเกิดขึ้น ในรูปแบบของ PVRs (private video recorders) 
ที่สามารถบันทึกขอมูลลงบน hard drive และมีอุปกรณที่สามารถใชงานในลักษณะ
ของโทรคมนาคมได ถึงแมจะมีสวนแบงทางการตลาดเพียงรอยละ 1 จากกลุม
อุปกรณเลน/บันทึกสัญญาณภาพและเสียงในปจจุบัน แตเน่ืองจากขอดีในการบันทึก 
เคลื่อนยายและสงผานขอมูลไดงาย อีกทั้งสามารถใชงานรวมกับเครื่องคอมพิวเตอร
ได จึงมีความเปนไปไดที่ทําใหตลาดอุปกรณดังกลาวจะสามารถขยายตัวไดอยางมี
นัยสําคัญ  
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ตารางที่ 3 แสดงปริมาณการจําหนายเครื่องเลนดีวีดีและวีดีโอ 
(หนวย : ลานชุด) 

ป ค.ศ. 1999 2000 2001 2002 2003 
VCRs 53 50 47 44 39 

DVD และ อุปกรณที่เกี่ยวของ 6 18 26 37 50 
VCD และ อ่ืนๆ 10 6 5 5 8 

ที่มา : สถาบันวิจัยเศรษฐกิจของบริษัทแอลจี อางถึงใน Technical Report (Draft) Common Core Criteria for Video Players 
 

ตารางที่ 4 แสดงการนําเขาและสงออกเครื่องเลนดีวีดีและวีดีโอ 
(หนวย : ลานเหรียญสหรัฐ) 

สงออก นําเขา 
ทั่วโลก 12,996 ทั่วโลก 15,592 
ญ่ีปุน 6,774 สหรัฐอเมริกา 5,621 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 1,037 เยอรมนี 1,241 
มาเลเซีย 981 ญ่ีปุน 1,188 
เกาหลี 723 ฮองกง 1,033 
เยอรมนี 662 อังกฤษ 972 
ที่มา : ระบบฐานขอมูลของ WTO ป ค.ศ. 2001 อางถึงใน Technical Report (Draft) Common Core Criteria for Video Players 

 
ตารางที่ 5 แสดงมูลคาการนําเขา-สงออกเครื่องวีดีโอ อุปกรณเครื่องเสียงและสวนประกอบ 

       (หนวย : ลานบาท) 
ป  

2540 2541 2542 2543 2544 2545 
นําเขา  9,726.18 8,414.97 9,690.62 12,063.75 10,945.54 12,886.83 
สงออก 21,242.65 23,140.96 19,667.45 27,709.65 29,845.94 40,226.67 

ที่มา : สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส โดยความรวมมือของกรมศุลกากร ป พ.ศ. 2546 
 
 
 
 
 
 
 
 



TGL-39-04 
 

G:\GL\Criteria\Thai\TGL-39-04.doc  26 

2.4.2 สถานการณการคาระหวางประเทศ 
 

ในสวนที่เกี่ยวของกับประเด็นทางการคาในระดับสากล ของกลุมผลิตภัณฑประเภท
เครื่องเลน/บันทึกสัญญาณภาพและเสียง มียอดการจําหนายสูงสุดโดยมีการบันทึก
ไวที่ 13,000 ลาน ดอลลาร ในป ค .ศ . 2001  คิดเปนรอยละ 50 ของยอดการ
จําหนายของเครื่องรับโทรทัศน จากสถิติการนําเขาและสงออกของเลน/บันทึก
สัญญาณภาพและเสียง ประเภทใชสื่อที่เปนแถบแมเหล็ก (HS852110) พบวาผูสง
ออกรายใหญที่สุดไดแก ประเทศญี่ปุน ซ่ึงมียอดการสงออกสูงถึงรอยละ 50 ของ
ปริมาณการสงออกทั้งหมดทั่วโลก สําหรับผูสงออกรายใหญอ่ืนๆ ของประเทศใน
แถบเอเชีย เชน จีน ไตหวัน มาเลเซีย เกาหลี เปนตน เร่ิมมีบทบาทมากขึ้น เน่ือง
จากการที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต ในปจจุบันมีการปรับตัวเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแขงขัน โดยเปนฐานการสงออกที่สําคัญของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส   
สําหรับผูนําเขารายใหญที่สุด ไดแก สหรัฐอเมริกา ซ่ึงมียอดการนําเขาสินคาในกลุม 
VCRs คิดเปนรอยละ 35 ของปริมาณการจําหนายทั้งหมดทั่วโลกในป ค.ศ. 2001 
โดยประเทศผูนําเขาสําคัญในกลุมน้ี ไดแก กลุมประเทศสหภาพยุโรป เชน เยอรมนี 
อังกฤษ ฝงเศส  ซ่ึงจากขอมูลสถานการณในภาพรวมที่กลุมประเทศสงออกราย
ใหญอยูในแถบเอเชีย และกลุมผูนําเขาที่อยูในแถบยุโรป แนวโนมดังกลาวสามารถ
ชี้ใหเห็นถึงแนวทางการทําความตกลงรวมกัน ที่เอ้ือประโยชนตอการปรับปรุงประ
สิทธิภาพดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการคาในระดับสากล     
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3. ผลกระทบของเครื่องเลน/บันทึกสัญญาณภาพและเสียงตอสิ่งแวดลอม 
 

ผลกระทบของผลิตภัณฑเครื่องเลน/บันทึกสัญญาณภาพและเสียงตอสิ่งแวดลอม เม่ือพิจารณา
ตลอด   วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ (ตารางที่ 6)  สามารถแบงไดเปน 5 ระยะ คือ  กอนการผลิต  
ในระหวางการผลิต  ขณะขนสง  ในระหวางใชงาน  และการทิ้งหลังใชงาน  โดยที่ผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมที่พบไดชัดเจนจะอยูในชวงขณะผลิต  ขณะใชงาน และหลังใชงาน  
 
ตารางที่  6 ผลกระทบของผลิตภัณฑเครื่องเลน/บันทึกสัญญาณภาพและเสียงตอสิ่งแวดลอม 

 
หัวขอทางสิ่งแวดลอม วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ (product life cycle)  

(environmental aspects) กอนผลิต ขณะผลิต ขณะขนสง ขณะใช ทิ้งหลังใช 
การใชทรัพยากร (resource use) เชน พลังงาน  นํ้า  
วัตถุดิบ 

 4) 9) 12)  

การเกิดวัตถุมีพิษ (hazardous waste generation)      
1) * 5) 10)   
  * 6)   16) 

− อากาศ 
− นํ้า 
− ดิน 2)     
ขยะมูลฝอย/ของเสีย (waste) 
- การหลีกเลี่ยง (avoidance)  
- การลด (reduction) 
- การรีไซเคิล (recycling) 

 * 7)  13) 17) 

มลภาวะอื่นๆ เชน เสียง (other impacts) 3) 8) 11) 13)  
ความเหมาะสมสําหรับการใช (fitness for use)    14)  
ความปลอดภัย (safety)    15)  

         
        หมายเหตุ     มีผลกระทบ ตองพิจารณาในการออกขอกําหนด  

  มีผลกระทบ แตไมรวมอยูในขอกําหนด   
 X  ไมเกี่ยวของ 
 *   มีกฎหมายควบคุมอยูแลว 
 
1)   ฝุน       9)  ควัน ฝุน  NOx SOx

 

2)   การทําเหมือง      10)  ควัน ฝุน  NOx SOx
 

3)   ความรอน เสียง     11)  บรรจุภัณฑ 
4)   ไอระเหย    12)  ความรอน 

5)   การลางไขมัน    13)  EMC   

6)   ขยะ     14)  มอก. 1195 

7)   เสียง     15)  นํ้าชะขยะ (leachate) 
8)   นํ้ามัน     16)  ซากเครื่อง ขยะ พลาสติก 
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3.1 ขณะทําการผลิต 
การใชทรัพยากร วัตถุดิบที่ใชในการผลิต เครื่องเลน/บันทึกภาพและเสียง ประกอบดวย
วัสดุหลายประเภท เชน พลาสติก และโลหะ ที่ใชเปนสวนประกอบสําคัญของเปลือกหุม
ดานนอก PCBs ในแผนวงจรพิมพ และสวนประกอบอื่นๆ เชน สายเคเบิ้ล drums และ 
deck เปนตน วัตถุดิบทั้งหมดที่ใชในการผลิตตอหนวยผลิตภัณฑมีแนวโนมที่จะลด
ความหลากหลายของประเภทและน้ําหนักลง เน่ืองจากการนําโลหะที่มีนํ้าหนักเบาเขา
มาใชเปนในกระบวนการผลิตมากขึ้น รวมถึงมีการออกแบบแผงวงจรใหมีขนาดเล็กลง 
และลดจํานวนสวนประกอบอื่นๆ ใหเหลือนอยที่สุด อยางไรก็ตามปริมาณการผลิตและ
ยอดจําหนายของผลิตภัณฑดังกลาวมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น สงผลใหการใชวัตถุดิบที่ได
จากทรัพยากรเพิ่มมากขึ้นอยางตอเน่ือง  
 
สารมลพิษและการเกิดของเสีย  กระบวนการผลิตหลักของเครื่องเลน/บันทึกภาพและ
เสียง ไดแก การผลิตชิ้นสวนประเภท drum การเชื่อมและการประกอบแผงวงจรที่ทํา
จาก PCBs โดยใชตะกั่วบัดกรี การประกอบเปลือกหุมและสวนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ การ
ตรวจสอบคุณภาพ จนถึงขั้นตอนการบรรจุและขนสง มลสารหลักที่เกิดขึ้นระหวาง
กระบวนการผลิตดังกลาว ไดแก คราบน้ํามันเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต drum ตัว
ทําละลายและ VOCs จากกระบวนการลาง drum และ แผงวงจร เศษตะกั่วและไอ
ตะกั่ว (fume) ที่เกิดขณะเชื่อมชิ้นสวน เศษโลหะ พลาสติกและกระดาษ (ซ่ึงโดยปกติ
แลว drum เปนสวนประกอบสําเร็จรูปที่ผลิตเรียบรอยแลวนําเขามาประกอบใน
กระบวนการ) นอกจากนี้ในผูผลิตบางรายมีการใชสารชะลางที่มีศักยในการทําลายชั้น
โอโซน เชน CFCs ในการทําความสะอาดแผนวงจรพิมพ (PCBs)        
 

3.2 ขณะขนสง 
บรรจุภัณฑ  ในการบรรจุและการขนสงผลิตภัณฑ มีการใชสไตรีนโฟมในบรรจุภัณฑ
เพ่ือปองกันผลิตภัณฑเสียหายจากการถูกกระแทก เน่ืองจากเปนวัสดุที่มีนํ้าหนักเบา 
ราคาถูก และงายตอการขึ้นรูป แตมีผลกระทบเนื่องจากสารเปาโฟมที่ใชมี CFCs เปน
สวนประกอบทําใหโอโซนในชั้นบรรยากาศลดลง และยากตอการแปรกลับใชใหม จึง
เปนเหตุใหมีการใชวัสดุทดแทนชนิดอ่ืน ไดแก กระดาษลูกฟูก (corrugate carton) ที่
ผลิตจากเยื่อเวียนทําใหมเปนวัสดุปองกันการกระแทกแทนโฟมในบรรจุภัณฑ เพ่ือลด
ผลกระทบดังกลาว นอกจากนี้นํ้าหนักและขนาดของบรรจุภัณฑมีผลตอจํานวนเที่ยวที่
ใชในการขนสง และยังสงผลตออัตราความสิ้นเปลืองของน้ํามันเชื้อเพลิงจากการขนสง
อีกดวย 
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3.3 ขณะใชงาน 
การใชพลังงาน เม่ือพิจารณารูปแบบการใชงานเครื่องเลน/บันทึกสัญญาณภาพและ
เสียง พบวา ผูบริโภคใชอุปกรณดังกลาวในชวงเวลาที่สั้นกวาขณะที่ไมไดใชงาน แตมี
การเชื่อมตอกับแหลงไฟประธานมาก จากผลการศึกษาในหลายประเทศ พบวา พลัง
งานไฟฟาที่ใชในบานเรือน สูงสุดถึงรอยละ 10 หมดเปลืองไปกับสภาวะ standby ของ
เครื่องใชไฟฟาตางๆ ที่มีการเชื่อมตอกับแหลงไฟประธานในขณะที่ไมมีการใชงาน 
นอกจากนี้ยังพบวา ในเครื่องเลนวีดีโอหลายรุน ใชพลังงานไฟฟามากกวา 5 วัตต ใน
สภาวะ standby ดังน้ันการใชพลังงานไฟฟาในสภาวะเปดเครื่อง (on mode) และ
สภาวะ standby จึงเปนสวนสําคัญที่ตองมีการพิจารณาผลกระทบของเครื่องเลน/
บันทึกสัญญาณภาพและเสียงตอสิ่งแวดลอมในขณะใชงาน 
 

3.4 การทิ้งหลังใชงาน 
ขยะและของเสีย เครื่องเลน/บันทึกสัญญาณภาพและเสียง ที่มีการผลิตและจําหนายอยู
ในทองตลาดปจจุบัน มีอายุการใชงานเฉลี่ยอยูในชวง 10-15 ปจากการประเมินทาง
ดานเทคนิค แตในการใชงานจริง ปจจัยทางดานเทคโนโลยีการผลิตที่เปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว และการเปลี่ยนรุนใหมๆ ของผลิตภัณฑในทองตลาด ทําใหวัฎจักรชีวิต
ของผลิตภัณฑดังกลาวมีอายุการใชงานสั้นกวาที่ประเมินไว จึงทําใหเกิดขยะที่เปนผลิต
ภัณฑในชวงที่มีการทิ้งหลังการใชงานจํานวนมหาศาล และมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอ
เน่ืองทุกป  
 
ของเสียอันตราย  เครื่องเลน/บันทึกสัญญาณภาพและเสียง อาจมีสวนผสมของโลหะ
หนักที่เปนสารอันตราย เชน ตะกั่ว แคดเมียม ปรอท เปนตน ในชิ้นสวนพลาสติก แผน
วงจรพิมพ หรือแบตเตอรี่ ที่กอใหเกิดการปนเปอนสูดินและระบบนิเวศ โดยเฉพาะสาร
เติมแตงในพลาสติกที่มีสวนผสมของสารฮาโลเจน ไดแก สารประกอบโบรมีน และ 
คลอรีน อาจกอใหเกิดความเปนพิษจากสารที่เกิดจากกระบวนการโดยออม เชน ได
ออกซิน เม่ือมีการเผาไหม  
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